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كاراكاس تغلق جسرا على الحدود مع كولومبيا

مادورو يُرجع سبب هوس ترامب بفنزويال الى النفط

مؤيد لمادورو يتظاهر ضد ترامب في كاراكاس
هل تتصاعد األزمة السياسية في فنزويال إلى حرب أهلية

هاج��م الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس م��ادورو،
األربع��اء ،نظ�يره األمريك��ي دونال��د ترام��ب ال��ذي
أع��رب ع��ن دعم��ه «حري��ة فنزوي�لا» ،متس��ائال ع��ن
«ه��وس» ترام��ب بفنزوي�لا خ�لال خط��اب حال��ة
االحت��اد.
ويف خط��اب بث��ه التلفزيون احلكومي يف فنزويال،
قب��ل خط��اب ترام��ب ،تس��اءل الرئي��س الفنزويل��ي:
«ملاذا س��يتحدث الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ع��ن قضاي��ا فنزوي�لا خ�لال خط��اب حال��ة االحت��اد
الس��نوي؟».
وق��ال م��ادورو« :الي��وم س��وف يلقي خطاب��ا ،وأعلن
أن��ه س��يتحدث في��ه ع��ن فنزوي�لا .لك��ن حلظ��ة ي��ا
س��يدي ،ألس��ت رئيس الواليات املتحدة األمريكية؟
أال تعان��ي مش��كالت كافي��ة يف الوالي��ات املتح��دة
لتك��ون مهووس��ا بالوط��ن النبي��ل للمح� ِ�رر س��يمون

طالبان :واشنطن تعهدت
بسحب نصف قواتها
من أفغانستان
قال��ت وكال��ة اإلع�لام الروس��ية ي��وم
األربعاء نقال عن حركة طالبان إن الواليات
املتح��دة تعه��دت خ�لال حمادث��ات ج��رت يف
اآلون��ة األخ�يرة بس��حب نص��ف قواته��ا م��ن
أفغانس��تان حبل��ول أبري��ل نيس��ان .وأوف��دت
طالب��ان وف��دا إىل موس��كو إلج��راء حمادثات.
وكانت الواليات املتحدة قد أجرت الش��هر
املاض��ي حمادث��ات س�لام م��ع حرك��ة طالب��ان
يف قط��ر انته��ت مبؤش��رات عل��ى ح��دوث تق��دم
ص��وب س��حب آالف الق��وات األجنبي��ة م��ن
أفغانس��تان وإنهاء حرب مس��تمرة منذ أكثر
م��ن  17عام��ا.
وبن��ى الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب،
محلت��ه االنتخابي��ة خالل انتخابات الرئاس��ة
ع��ام  ،2016عل��ى فك��رة س��حب أمري��كا م��ن
حروب الشرق األوسط ،إال أنه قدم عن نفسه
ص��ورة الرج��ل الق��وي ،وكان أول م��ا رغ��ب يف
القي��ام ب��ه يف أول أي��ام رئاس��ته ه��و اس��تعراض
عضالت��ه كرئي��س أق��وى بل��د يف الع��امل م��ن
خ�لال ف��رض قواع��د اش��تباك أكث��ر عدوانية
يف املناط��ق ال�تي ختوض فيه��ا أمريكا حروبًا،
إذ ق��ال خ�لال إعالن��ه ع��ن زي��ادة ع��دد الق��وات
األمريكي��ة يف أفغانس��تان «ه��ؤالء القتل��ة
حباج��ة إىل معرف��ة أن��ه لي��س لديه��م م��كان
خيتبئ��ون في��ه».

بوليف��ار ،فنزوي�لا»؟ ومض��ى م��ادورو يق��ول يف
خطاب��ه املس��جل« :ه��ل ميكنك��م تقدي��م تفس�ير
هلوس وهواجس دونالد ترامب بالنسبة لفنزويال؟
ه��ل لديك��م تفس�ير منطق��ي؟ ه��ل ه��ذا طبيع��ي؟».
وأردف م��ادورو قائ�لا« :ه��ل تعرف��ون م��ا ه��و؟ إن��ه
النفط الفنزويلي .فقد األمل يف سرقة النفط من
الوط��ن الفنزويل��ي .النفط لفنزويال والفنزويليني
اآلن وإىل األب��د».
وتش��هد فنزوي�لا اضطراب��ات سياس��ية من��ذ
ش��هور ،وأعل��ن زعي��م املعارض��ة خ��وان غوايدو ،رئيس
اجلمعي��ة الوطني��ة (الربمل��ان) ،نفس��ه رئيس��ا مؤقتا،
مؤك��دا أن إع��ادة انتخ��اب م��ادورو يف ماي��و ش��هدت
تزوي��را.
واعرتف��ت الوالي��ات املتح��دة وحن��و  40دول��ة
بزعي��م املعارض��ة الفنزويلي��ة خ��وان غواي��دو رئيس��ا

بالوكال��ة .وق��د أك��د خ�لال خطاب حال��ة االحتاد
أم��ام الكونغ��رس عل��ى دع��م الوالي��ات املتح��دة
للفنزويلي�ين يف «س��عيهم اىل احلري��ة».
وكان ترام��ب ق��د ج��دد س��ابقا التأكي��د أن
اللج��وء إىل اجلي��ش األمريك��ي ه��و «خي��ار»
مط��روح يف مواجه��ة األزم��ة يف فنزوي�لا.
اىل ذل��ك أغلق��ت ق��وات اجلي��ش الفنزويل��ي
جس��را عل��ى احل��دود م��ع كولومبي��ا قبي��ل وص��ول
ش��حنة مس��اعدات إنس��انية إىل الب�لاد.
وذك��رت قن��اة (فرنس��ا  )24اإلخباري��ة ي��وم
األربع��اء ،أن ق��وات اجلي��ش الفنزويل��ي اس��تخدمت
ش��احنة صهري��ج وحاوي��ة ش��حن ضخم��ة م��ن أج��ل
من��ع الوص��ول إىل جس��ر (تيينديت��اس) ،ال��ذي
يرب��ط مدين��ة (كوكوت��ا) يف كولومبي��ا مبنطق��ة
(أورين��ا) يف فنزوي�لا ،مش�يرة إىل أن��ه مت تنس��يق

باكستان تتسلم دفعة من مروحيات
«مي »35-الروسية
أعل��ن مدي��ر اهليئ��ة الفدرالي��ة الروس��ية للتع��اون العس��كري التق�ني
دميرتي شوغايف ،أنه مت تسليم باكستان مروحيات قتالية من طراز
«م��ي .»35-وق��ال يف حدي��ث لصحيف��ة «كومريس��انت» نش��ر االربعاء:
«أجنزن��ا ع��ام  2018توري��د دفع��ة غ�ير كب�يرة م��ن مروحي��ات «م��ي»35-
لباكستان» .وأشار إىل أن تعاون البلدين جيري يف إطار تعزيز األمن

توصيل شحنة املساعدات مع زعيم املعارضة خوان
جواي��دو ،ال��ذي أعل��ن نفس��ه رئيس��ا مؤقت��ا للب�لاد.
وأضاف��ت القن��اة أن الرئي��س الفنزويل��ي نيكوالس
م��ادورو ق��ال إن ه��ذه املس��اعدات اإلنس��انية س��تكون
مقدم��ة لغ��زو تق��وده الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة،
مش�يرة إىل أن جوايدو كان قد أش��ار إىل أن أكثر
من  300ألف شخص يواجهون خطر املوت يف حال
ع��دم وصول املس��اعدات.
وتش��هد فنزوي�لا اضطراب��ا سياس��يا متزاي��دا
بعدم��ا أعل��ن جواي��دو -يف  23يناي��ر املاض��ي -نفس��ه
رئيس��ا انتقالي��ا للب�لاد ..وأعلن��ت دول عدي��دة م��ن
ضمنه��ا الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة االع�تراف
جبواي��دو رئيس��ا لفنزوي�لا ،فيم��ا انتق��د م��ادورو
التح��رك ،واصف��ا إي��اه بانق�لاب دبرت��ه واش��نطن
وأعل��ن قط��ع العالق��ات الدبلوماس��ية معه��ا.
م��ن جهت��ه أك��د اخلب�ير واحملل��ل السياس��ي
املُتخص��ص يف الش��أن الفنزويل��ي دمييرتي��س
بانتوالس أن األزمة السياسية الطاحنة يف فنزويال
ل��ن تتح��ول إىل ن��زاع عس��كري ،وأن مزاع��م ح��دوث
ذل��ك «مبال��غ فيه��ا».
وق��ال بانت��والس  -يف تصري��ح لوكال��ة أنباء تاس
الروسية يوم األربعاء  -إن «اندالع حرب أهلية بني
املعارض�ين وأنص��ار ش��افيز (مؤي��دو األيديولوجي��ة
اليس��ارية للرئي��س الفنزويل��ي الس��ابق هوج��و
ش��افيز) أم��ر مس��تبعد ج��دا  ..وم� ّرد ذل��ك بس��يط
للغاية :وهو أن السلطات ال تعول سوى على الدعم
االنتخابي ..دعونا نقول إنهم ال ميتلكون حتركا
سياس��يا مثلم��ا كان لش��افيز».
وأش��ار اخلب�ير السياس��ي إىل أن العوام��ل املؤدي��ة
إىل اندالع مواجهة سياسية داخلية ليست متوفرة
يف فنزوي�لا ،وأوض��ح أنه��ا ال تش��هد اختالف��ات عل��ى
أس��اس عرق��ي أو دي�ني أو إقليم��ي ،كم��ا ال توج��د
ح��ركات حت��ارب م��ن أجل احلصول على اس��تقالل
بع��ض املناط��ق يف الب�لاد.
يذك��ر أن معظ��م ال��دول األعض��اء يف االحت��اد
األوروب��ي اعرتف��ت أم��س األول ،بزعي��م املعارض��ة
رئي��س الربمل��ان خ��وان جوي��دو رئيس��ا مؤقت��ا للب�لاد،
فيم��ا أي��دت كل م��ن روس��يا وبيالروس��يا وبوليفي��ا
وإي��ران وكوب��ا ونيكاراج��وا والس��لفادور وتركي��ا
الرئي��س احلال��ي نيك��والس م��ادورو.

يف املنطق��ة ،والتص��دي للتهدي��دات اإلرهابي��ة.
وق��ال« :ه��ذه مش��كلة عام��ة بالنس��بة لروس��يا وباكس��تان واهلن��د،
والتع��اون يف ه��ذا اجمل��ال ،يع��ود بالفائ��دة عل��ى اجلمي��ع».
وأك��د أن روس��يا ،ال جت��ري مباحث��ات م��ع باكس��تان ح��ول تزويده��ا
مبقاتالت «سو »35-من جيل « ،»++4على الرغم من اهتمام عدة دول
به��ذه الطائرات احلربية.
وأض��اف« :لك��ي ندخ��ل يف مباحث��ات م��ع أي دول��ة ال يكف��ي فق��ط
اهتمامه��ا ،ب��ل جي��ب تنفي��ذ ع��دة ش��روط ،بينه��ا التوقي��ع عل��ى ع��دة
اتفاقات دولية ،ولذلك حنن اليوم ال نتعاون مع باكستان خبصوص
«س��و.»35-

وأملانيا تطمئن بشأن هدف اإلنفاق الدفاعي

الناتو يعلن عقد قمة بلندن في ديسمبر
ق��ال األم�ين الع��ام حلل��ف مش��ال األطلس��ي
ين��س س��تولتنربج يف بي��ان ي��وم األربع��اء :إن
ق��ادة احلل��ف س��يعقدون قم��ة يف لن��دن يف
ديس��مرب كان��ون األول.
واختي��ار لن��دن مكان��ا النعق��اد القم��ة ل��ه
مغ��زى م��ع اس��تعداد بريطاني��ا للخ��روج م��ن
االحت��اد األوروب��ي الش��هر الق��ادم وتأكيده��ا
عل��ى أنه��ا س��تظل تلع��ب دورا ب��ارزا يف أم��ن
الق��ارة.
وشهدت قمة احللف السابقة اليت انعقدت
يف مق��ره يف بروكس��ل يف يولي��و مت��وز قلق��ا
أش��اعه الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب بني
كث�ير م��ن احللف��اء األوروبي�ين مب��ن فيه��م
أملانيا حني طالب بإنفاق املزيد على دفاعهم
واحل��د مم��ا وصف��ه باعتماده��م عل��ى روس��يا
يف احلص��ول عل��ى معظ��م احتياجاته��م م��ن

الطاق��ة.
وق��ال س��تولتنربج حن��ن ممتن��ون للمملك��ة
املتح��دة ملوافقته��ا عل��ى اس��تضافة ه��ذا
االجتم��اع يف الذك��رى الس��بعني لتأس��يس
حل��ف مش��ال األطلس��ي.
م��ن جهته��ا ذك��رت جمل��ة دي��ر ش��بيجل أن
احلكوم��ة األملاني��ة بعثت تطمينات إىل حلف
مش��ال األطلس��ي بأنه��ا ملتزم��ة خبططه��ا
ملواصل��ة زي��ادة اإلنف��اق العس��كري ليص��ل إىل
 1.5يف املئ��ة م��ن النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي
حبل��ول ع��ام  2024عل��ى الرغ��م م��ن اخنف��اض
إي��رادات الضرائ��ب.
وكان��ت ه��ذه اخلط��ط أصبح��ت موض��ع
ش��ك ي��وم االثن�ين بع��د أن أظه��رت وثيق��ة
ل��وزارة املالي��ة حصل��ت عليه��ا روي�ترز أن
م��ن املرج��ح أن ترتف��ع حصيل��ة الضرائ��ب

احلكومي��ة يف الس��نوات القادم��ة لك��ن بنس��بة
أق��ل م��ن املتوق��ع بس��بب تباط��ؤ االقتص��اد.
وأوضح��ت الوثيق��ة أن ال��وزارة خصصت 7.3
مليار يورو فقط ( 8.34مليار دوالر) ملزيد من
اإلنفاق على املساعدات الدفاعية واإلمنائية
حت��ى ع��ام  ،2022وه��و مبل��غ يُنظ��ر إلي��ه عل��ى
أن��ه غ�ير كاف للس��ماح ألملاني��ا بالوص��ول
إىل النس��بة املس��تهدفة البالغ��ة  1.5يف املئ��ة.
وه��ذه النس��بة بالفع��ل أق��ل م��ن ه��دف أك�بر
للحل��ف وه��و اثن��ان باملئ��ة م��ن النات��ج احملل��ي
اإلمجال��ي.
وتتع��رض أملاني��ا لضغ��وط م��ن الوالي��ات
املتح��دة وأعض��اء يف حل��ف مش��ال األطلس��ي
لزيادة اإلنفاق العسكري إىل اثنني باملئة من
النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي ،متاش��يا م��ع ه��دف
اتف��ق علي��ه أعض��اء احلل��ف يف .2014
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فرنسا توجه صفعة الردوغان بإحياء ذكرى اإلبادة
األرمنية ..وتركيا ترد
أث��ار ق��رار الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون ،إع�لان ي��وم وط�ني إلحي��اء ذك��رى «اإلب��ادة
األرمني��ة» ال�تي وقع��ت إب��ان احل��رب العاملي��ة األوىل ،غض��ب تركي��ا ،ال�تي ترف��ض االع�تراف به��ا.
وكان ماكرون قد قال مساء الثالثاء ،أمام اجمللس التنسيقي للمنظمات األرمنية يف فرنسا،
إن باريس ستعلن  24أبريل «يوما وطنيا إلحياء ذكرى اإلبادة األرمنية».
وبإعالن��ه ه��ذا ،يك��ون الرئي��س الفرنس��ي ق��د وف��ى بوع��د أطلق��ه خ�لال محلت��ه االنتخابية ،بوضع
اإلب��ادة األرمني��ة ال�تي ج��رت ب�ين عام��ي  1915و ،1917على الروزنامة الرمسية الفرنس��ية.
يذكر أن فرنسا اعرتفت باإلبادة األرمنية عام  ،2001فيما ترفض أنقرة االعرتاف بها.
وق��ال الناط��ق باس��م الرئاس��ة الرتكي��ة إبراهي��م كال�ين ،يف بي��ان ردا عل��ى اخلط��وة الفرنس��ية:
«ندي��ن ونرف��ض حم��اوالت ماك��رون ،ال��ذي يواج��ه مش��اكل سياس��ية يف ب�لاده ،حتوي��ل وقائ��ع
تارخيي��ة إىل قضي��ة سياس��ية إلنق��اذ الوض��ع» ،وف��ق م��ا ذك��رت وكال��ة فران��س ب��رس.
وأض��اف« :املزاع��م ح��ول م��ا يس��مى إب��ادة أرمني��ة ه��ي كذب��ة سياس��ية ختال��ف الوقائ��ع التارخيي��ة
وال أساس قانونيا هلا» ،قائال« :ال ميكن ألحد أن يلطخ تارخينا».
ويؤكد األرمن أن  1.5مليون منهم قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار الدولة العثمانية ،فيما أقر
عدد من املؤرخني يف أكثر من  20دولة ،بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا ،بوقوع إبادة.
وأثارت قضية األرمن خالفا بني تركيا (وريثة الدولة العثمانية) وعدد من الدول اليت وصفت
جمازر قتل األرمن على يد القوات العثمانية خالل احلرب العاملية األوىل بأنها «إبادة».
وترف��ض تركي��ا وص��ف «إب��ادة» ،معت�برة أن ه��ؤالء القتل��ى س��قطوا خ�لال ح��رب أهلي��ة تزامن��ت
م��ع جماع��ة ،وأدت فق��ط إىل مقت��ل م��ا ب�ين  300أل��ف و 500أل��ف أرم�ني ،فض�لا ع��ن ع��دد مماث��ل م��ن
األت��راك ،عندم��ا كان��ت الق��وات العثماني��ة وروس��يا تتنازعان الس��يطرة على األناضول.

وتنجح بتجربة إطالق صاروخ متعدد الرؤوس وعابر للقارات

روسيا تتوعّ د بال ّرد باملثل على أي خطوات أمريكية بشأن
معاهدة الصواريخ

ً
موعدا
موسكو تضع
النسحابها من معاهدة القوى
النووية

أعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي س�يرجي
الف��روف ،أن موس��كو س�ترد باملث��ل عل��ى أي
خط��وات أمريكي��ة بش��أن معاه��دة الصواري��خ
القص�يرة واملتوس��طة امل��دي ،وستنس��حب م��ن
املعاه��دة بع��د  6أش��هر .
وقال الفروف ،يف تصريح نقلته قناة روسيا
الي��وم «إن روس��يا ستنس��حب م��ن معاه��دة
الصواري��خ متوس��طة وقص�يرة امل��دى
بع��د  6أش��هر ،ردا عل��ى انس��حاب الوالي��ات
املتح��دة».
وأض��اف وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي «أن
موس��كو قال��ت كل م��ا لديه��ا بش��أن معاه��دة
الصواري��خ النووي��ة ،مب��ا يف ذل��ك أس��باب
اإلج��راءات املماثل��ة بش��أن تعلي��ق الوالي��ات
املتح��دة الش�تراكها يف املعاه��دة ..الفت��ا
إىل أن ب�لاده دع��ت م��رارا وتك��رارا إىل ب��دء
احلدي��ث وع��دم التأجي��ل ،وخاص��ة املس��ائل
املتعلق��ة بإمكاني��ة متدي��د معاه��دة األس��لحة
االس�تراتيجية ،ال�تي تنته��ي يف ع��ام .»2021
جدير بالذكر أن الرئيس األمريكي دونالد
ترام��ب ،كان ق��د أعل��ن  ،أن واش��نطن س��تبدأ
يوم  2فرباير اجلاري ،االنسحاب من معاهدة
التخلص من الصواريخ املتوسطة والقصرية
امل��دى ،وب��دوره أعل��ن وزي��ر خارجيت��ه ماي��ك
بومبيو ،أن واش��نطن س��تقوم باالنس��حاب من
ه��ذه املعاه��دة إذا مل تع��د روس��يا إىل االمتث��ال
الكام��ل ،والقاب��ل للتحق��ق للمعاه��دة خ�لال
فرتة س��تة أش��هر.

م��ن جانبه��ا أعلن��ت وزارة الدف��اع الروس��ية،
ي��وم األربع��اء ،ع��ن إط�لاق ناجح لصاروخ عابر
للقارات من طراز « 24-RSيارس» ،من مطار
بليسيتس��ك الفضائ��ي مش��ال غرب��ي روس��يا،
وإصاب��ة أه��داف يف أقص��ى ش��رق الب�لاد.
وقال��ت وزارة الدف��اع الروس��ية  -يف بي��ان
أوردت��ه قن��اة (روس��يا الي��وم)  -إن «ال��رؤوس
التدريبي��ة للص��اروخ أصاب��ت أهدافه��ا بدق��ة
يف مي��دان الرماي��ة «ك��ورا» يف ش��به جزي��رة
كامتش��اتكا يف الش��رق األقص��ى الروس��ي
قاطع��ة آالف الكيل��و م�ترات».
وأضاف��ت أن��ه «مت إط�لاق تدري��ب قتال��ي
لص��اروخ عاب��ر للقارات ،م��ن منصة متحركة
يف مط��ار بليسيتس��ك الفضائ��ي».
وأش��ارت إىل أن «الص��اروخ م��زود بقس��م
قتال��ي ب��رؤوس متع��ددة أصاب��ت أهدافه��ا يف
املنطق��ة احمل��ددة يف حق��ل «ك��ورا» يف ش��به
جزي��رة كامتش��اتكا».
م��ن جه��ة أخ��رى نقل��ت وكال��ة إنرتفاك��س
لألنب��اء ع��ن وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي س�يرغي
الف��روف قول��ه ي��وم األربع��اء :إن موس��كو
ستنس��حب م��ن معاه��دة الق��وى النووي��ة
املتوس��طة امل��دى يف غض��ون  6أش��هر يف إط��ار
رد متناس��ب عل��ى انس��حاب الوالي��ات املتح��دة
منه��ا.
وق��ال الرئي��س فالدمي�ير بوت�ين يف مطل��ع
األس��بوع إن روس��يا علق��ت العم��ل باملعاه��دة
ال�تي تع��ود إىل ف�ترة احل��رب الب��اردة بع��د أن
أعلنت الواليات املتحدة أنها ستنسحب منها
خالل  6أشهر إال إذا أوقفت موسكو ما تصفه
واش��نطن بانته��اكات للمعاه��دة املوقع��ة ع��ام
 .1987وتنف��ي موس��كو انته��اك املعاه��دة.

صــــــورة وخبــــــر
رئيس كوستاريكا السابق متهم بالتحرش

كوسوفو تلمح باستعدادها لتنازالت محدودة لصربيا

مقتل  14شخصا بهجوم شمال غربي نيجيريا

ثلث أطفال العالم فقط تشملهم الحماية االجتماعية

اتهم��ت ام��رأة تدع��ى ألكس��ندرا آري��س ف��ون هريولد ،رئيس كوس��تاريكا الس��ابق أوس��كار
آرياس سانشيز ،احلائز على جائزة نوبل للسالم ،بـ»االعتداء اجلنسي» ،وفق ما ذكرت
وس��ائل إع�لام أمريكي��ة ،األربع��اء .وقال��ت ف��ون هريول��د ،وه��ي طبيب��ة نفس��ية وناش��طة
يف جم��ال مكافح��ة األس��لحة النووي��ة ،إن الرئي��س الكوس��تاريكي الس��ابق اعت��دى عليها
جنسيا يف منزله منذ  4سنوات ،حبسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» .ورفعت
ف��ون هريول��د دع��وى قضائي��ة ،قب��ل يوم�ين ،تته��م فيه��ا سانش��يز ،ال��ذي حيظ��ى باح�ترام
كب�ير يف كوس��تاريكا ،بـ»االعت��داء اجلنس��ي» يف أواخ��ر ع��ام .2014

أع��رب هاش��م تاج��ي رئي��س مجهوري��ة كوس��وفو غ�ير املع�ترف به��ا ،ع��ن اس��تعداد بريش��تينا
لتسليم بعض أراضيها لصربيا مقابل اتفاق تسوية نهائية بني الطرفني .ونقلت Gazeta
 Expressالكوس��وفية الثالثاء عن تاجي قوله يف واش��نطن« :إذا كان التعديل الطفيف
للح��دود مثن��ا التف��اق س�لام نهائ��ي ،فه��ذا األم��ر يبدو مقبوال» .لكن تاجي أش��ار إىل أن بعض
األراض��ي واملنش��آت تعت�بر ذات أهمي��ة اس�تراتيجية ،وبالتال��ي فه��ي ال ختض��ع للتس��ليم،
ومنه��ا حب�يرة غازيف��ودا احلدودي��ة أك�بر خ��زان للمي��اه يف املنطق��ة ،ومدين��ة كوسوفس��كا-
ميرتوفيتس��ا وجمم��ع «تريبش��ا» الصناع��ي الواق��ع بالق��رب منه��ا.

أعلن��ت الش��رطة يف نيجريي��ا مقت��ل  14ش��خصا يف هج��وم ش��نه مس��لحون عل��ى
ع��دة ق��رى تابع��ة لوالي��ة (زامف��ارا) مش��ال غرب��ى الب�لاد .وذك��ر رادي��و هيئ��ة
اإلذاع��ة الربيطاني��ة (بي.بي.س��ي ).أن املس��لحني مرتبط�ين بعصاب��ات تس��رق
املش��اية وتق��وم بعملي��ات اختط��اف لطل��ب الفدي��ة .وتنش��ط ع �دّة تنظيم��ات
ارهابي��ة يف نيجريي��ا م��ن بينه��ا تنظي��م داع��ش االرهاب��ي ومجاع��ة بوك��و ح��رام
األق��وى عل��ى األرض ال�تي مت��ارس نش��اطات ارهابي��ة ع��دة وتش��ن هجم��ات عل��ى
امل��دن به��دف تقوي��ض الس��لطة.

أكدت منظمة العمل الدولية ،ومنظمة يونيسيف ،يوم األربعاء أن ثلث أطفال
الع��امل فق��ط ه��م م��ن تش��ملهم احلماي��ة االجتماعي��ة .وذك��رت املنظمت��ان  -أن
احلماي��ة االجتماعي��ة أم��ر حاس��م يف مس��اعدة األطف��ال عل��ى اهل��روب م��ن الفق��ر
وآثاره املدمرة ..إضاف إىل أن األدلة تظهر بوضوح أن التحويالت النقدية تلعب
دورا حيوي��ا يف كس��ر احللق��ة املفرغ��ة للفق��ر والضع��ف .وأش��ار التقري��ر إىل أن
واح��دا م��ن كل مخس��ة أطف��ال يعي��ش يف فق��ر مدقع بينم��ا يعيش نصف أطفال
الع��امل تقريب��ا يف فق��ر معتدل.

